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zondag 12 juni 2022
voorganger ds. A.L Verduijn
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Voorspel orgel

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 95: 1 en 3

‘Steek nu voor God de loftrompet’

1. Steek nu voor God de loftrompet,
Hem die ons in de vrijheid zet.
Kom voor zijn aanschijn met verblijden.
Breng Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
Vier Hem, de koning der getijden.
3. Kom, werpen wij ons voor de Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide.
Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door.
Zijn hand zal ons als schapen leiden.

Stil gebed
Bemoediging en groet

Zingen: Lied 687: 1 en 3

‘Wij leven van de wind’

1. Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,

die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.
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3. Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Verootmoediging en genade verkondiging
De tien geboden

Zingen: Lied 704: 1 en 3

‘Dank, dank nu allen God’

1. Dank, dank nu allen God
met hart en mond en
handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping
loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van het Woord
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Lied voor de kinderen van Solid Kids.
Liedbundel 62: 1 – 6

‘Dank U voor deze nieuwe morgen’

1. Dank U, voor deze nieuwe morgen.
Dank U, voor deze nieuwe dag
Dank U, dat ik met al mijn zorgen,
bij U komen mag.
2. Dank U, dat mij geen kwaad kan deren.
Dank U, dat U mijn ziel behoedt.
Dank U, dat ik van U mag leren
hoe ik leven moet.
3. Dank U, voor hen die mij omringen.
Dank U, voor wat U toebehoort.
Dank U, voor alle kleine dingen,
ieder vriend’lijk woord.
4. Dank U, dat U mij steeds wilt sterken.
Dank U, dat U mijn zwakheid kent.
Dank U, dat U mij steeds laat merken
dat U bij mij bent.
5. Dank U, dat ik voor U wil leven.
Dank U, dat U naast mij wilt gaan.
Dank U, dat U mij wilt vergeven
wat ik heb misdaan.
6. Dank U, o Heer laat mij U danken.
Dank U, dat ik U danken kan.
Dank U, o Heer ik wil U danken
dat ik danken kan.
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Schriftlezing: Daniël 2: 14 – 18 en 21 - 27
14: ‘Is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn
goden niet vereren en niet willen neerknielen voor het gouden
beeld dat ik heb opgericht? 15Luister goed, als jullie je bereid
tonen om, zodra je de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, harp,
dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op je knieën te vallen
en in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb ...
Maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in
een brandende oven gegooid. En welke god zal jullie dan uit
mijn handen kunnen redden?’ 16 Sadrach, Mesach en Abednego
zeiden hierop tegen koning Nebukadnessar: ‘Wij vinden het niet
nodig uw vraag te beantwoorden, 17 want als de God die wij
vereren in staat is ons te redden uit een brandende oven en uit
uw handen, dan zal Hij ons redden. 18 Zo niet, weet dan,
majesteit, dat wij uw goden niet vereren, noch buigen voor het
gouden beeld dat u hebt opgericht.’
21 De mannen werden gekneveld en met kleren en al, met
jassen, broeken en mutsen, in de brandende oven gegooid. 22
Omdat het bevel van de koning strikt was opgevolgd en de oven
uitzonderlijk heet was gestookt, werden de mannen die
Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten door de
uitslaande vlammen gedood. 23 De drie, Sadrach, Mesach en
Abednego, vielen gekneveld in de laaiende oven. 24 Toen sloeg
de schrik koning Nebukadnessar om het hart. Hij stond haastig
op en zei tegen zijn raadsheren: ‘Wij hebben toch drie
geknevelde mannen in het vuur gegooid?’ Zij antwoordden:
‘Zeker, majesteit.’ 25 Hij vervolgde: ‘Maar ik zie vier mannen vrij
rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de vierde lijkt op
een godenzoon!’ 26 Nebukadnessar liep naar de deur van de
brandende oven en riep: ‘Sadrach, Mesach en Abednego,
dienaren van de allerhoogste God, kom naar buiten, kom hier!’
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Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit de vlammen
naar buiten. 27 De satrapen, stadhouders, gouverneurs en
raadsheren van de koning drongen naar voren. Ze bekeken de
mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun
lichaam. Geen haar op hun hoofd was verschroeid, hun jassen
waren nog heel, er hing zelfs geen brandlucht om hen heen.
Schriftlezing: Titus 3: 4 - 11
4 Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze
redder, openbaar geworden 5 en heeft Hij ons gered, niet
vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid.
Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de
vernieuwende kracht van de heilige Geest, 6 die Hij door Jezus
Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. 7 Zo
zijn wij door zijn genade rechtvaardig verklaard en krijgen we
deel aan het eeuwige leven waarop onze hoop gericht is. 8 Deze
boodschap is betrouwbaar. Ik wil dat je hierover met overtuiging
spreekt, opdat zij die op God vertrouwen zich erop toeleggen
het goede te doen. Daar heeft iedereen baat bij. 9 Maar houd je
verre van dwaze speculaties en geslachtsregisters en dat geruzie
en geredetwist over de wet, want dat is allemaal nutteloos en
dwaas. 10 Wie na twee keer te zijn terechtgewezen nog steeds
verdeeldheid zaait, moet je uit de gemeente verwijderen; 11 je
weet dat zo iemand het spoor volkomen bijster is en door te
zondigen zichzelf veroordeelt.
Zingen: Liedbundel 72: 1, 2 en 3

‘Jezus leeft in eeuwigheid’

1. Jezus leeft in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
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Straks als er een nieuwe dag begint
en het Licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor Zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:
2. Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks wanneer de grote dag begint,
en het Licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:
3. Jezus komt in heerlijkheid
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.
Verkondiging
Zingen: Liedbundel 81: 1 en 2
1.Vreugde, vreugde, louter vreugde,
is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ‘t heelal verheugde,
bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij die woont in licht en duister,
drijft de schaduwen uiteen.
hij die zoekend doolt in ‘duister,
vindt het licht bij U alleen.
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‘Vreugde, vreugde’

2. Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht.
Opdat wij uw Naam verhogen,
juichen voor uw aangezicht.
Want in Christus komt gij nader
Hem, die onder banden zucht.
Ieder wilt Gij zijn een Vader,
die in Jezus tot U vlucht.

Dankgebed

Slotlied lied 968: 1, 2, 3

‘De ware kerk des Heren’

1. De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.
2. Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kinderen van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.
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3. Al heeft men haar geteisterd,
al wordt zij onderdrukt,
door dwalingen verbijsterd,
door strijd uiteengerukt,
de stem der martelaren
roept uit: O Heer, hoe lang?
De nacht is vol gevaren,
de morgen vol gezang.
Heenzending en zegen
Respons lied 425: 1

‘Vervuld van Uw zegen’

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
Collecte (zoals werd afgekondigd)
Naspel orgel

Na de dienst is er koffie,
thee of ranja met iets lekkers
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